
 

  
TJ  SPARTAK CHRASTAVA 

 oddíl stolního tenisu 

 pořádá 9.KBT 

 Libereckého kraje všech kategorií 
  
1. Pořadatel: TJ SPARTAK CHRASTAVA - oddíl stolního tenisu 

2. Datum konání: Sobota 30. 4. 2022 

3. Místo konání: Sportovní hala v Chrastavě, Turpišova 292 

4. Ředitelství turnaje: Petr Zahradník, Karel Žemlička 

5. Vrchní rozhodčí: Martenek Tomáš 

6. Vklady: Jednotný vklad 100,- Kč za hráče 

7. Míčky: Joola Prime plast 40+ bílé *** 

8. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a 
jeho platných doplňků, Rozpisu KBT LK 2021/2022 a ustanovení tohoto 
předpisu. Hraje se na 12 stolech. 

9. Soutěžní disciplíny: Dvouhra. Dívky hrají společně s chlapci. Všechny věkové kategorie 
dohromady (U11, U13, U15, U17, U19). 

10. Systém soutěží: Dvouhra se hraje kombinací systému skupinového a vylučovacího. Viz rozpis 
KM KSST LK. 

11. Losování Rozdělení do jednotlivých Divizí bude provedeno ve čtvrtek 28. 4. 2022 a 
rozesláno. Samotné losování jednotlivých divizí bude ukončení prezentace 
v den turnaje. 

12. Časový pořad: 7:45 - 8:30 hodin – prezentace  
9:00 hodin - zahájení turnaje 
* V případě velkého počtu přihlášených může být turnaj rozdělen se začátky 
9:00 a 14:00. Informace bude zaslána spolu s rozlosováním skupin ve 
čtvrtek 28.4.2022. 

13. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit chlapci a dívky z oddílů z Libereckého kraje 
ročník narození 2003 a mladší. 
Přihlášky se provádí prostřednictvím Registru ČAST (https://registr.ping-
pong.cz/htm/turnaje/) do středy 27. 4. 2022 16:00 hod. Neregistrovaní, 
hráčky a hráči z jiných krajů se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu 
adunek@seznam.cz a v kopii martinprotiva@seznam.cz do výše uvedeného 
termínu. 
Do výše uvedeného termínu se podávají žádosti o Divokou kartu na zařazení 
hráčů do vyšší Divize. 

14. Ceny Nejlepší hráči a hráčky v jednotlivých divizích získají pohár, diplom a věcnou 
cenu. 

15. Občerstvení Drobné občerstvení zajistí pořadatel. 

16. Hygienická op: Dle aktuálně platných opatření. 

  
Turnaj byl schválen VV KSST Libereckého kraje jako krajský bodovací turnaj mládeže 2021/2022. 

Sponzorem Krajských bodovacích turnajů je firma Stoten.cz. 
  

  
V Chrastavě dne 18. 4. 2022 

 


